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EEN PAREL ONDER DE OESTERS

HISTORIEK VAN DE LEGENDARISCHE ‘OSTENDAISE’



‘Ostendaises’

‘Royales d’Ostende’

Oostendse oesters

▪ Europese platte oester 

(Ostrea edulis)

▪ Belgische kust (Oostende, 

Blankenberge en 

Nieuwpoort)

▪ Specifieke smaak en uiterlijk
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SCHELPENPASSIE

Deel 1

Oesterconsumptie in onze streken



1. Geliefde maaltijd

▪ Oesterconsumptie in onze streken: lange geschiedenis

▪ Zeker in de feestkeuken, maar niet enkel daar

Edouard Manet, 
Huitres, 1862

Naar: ‘Rauw of met ‘sap van limoenen’. Een kleine culinaire geschiedenis van oesters sinds de 
zeventiende eeuw’ van Sarah Luyten en Yves Segers (CAG), zie ook online

https://cagnet.be/page/ostendaise


2. Van schaars goed…

▪ Eerste eeuw voor Chr: introductie door Romeinen

▪ Oesterschelpen duiken plots op in archeologische 

vindplaatsen (ook in binnenland)



2. Van schaars goed…

▪ Eerste eeuw voor Chr: introductie door Romeinen

▪ Oesterschelpen duiken plots op in archeologische 

vindplaatsen (ook in binnenland)

▪ Vroege ME: onduidelijk (amper vondsten)

▪ Ca. 1000: opkomende steden – import zeevis naar 

binnenland

▪ Late ME (13-15e eeuw): oesters op tafel in binnenland



3. …naar karrevrachten

▪ 17e eeuw: volop aanvoer vanuit Frankrijk, Engeland en 

Zeeland 

▪ Vervoer in vaten met zout en zeewater – karren over land

▪ Verser dan met boot

▪ Ook zonder schelpen, in gevlochten mand: minder smaakvol 

en goedkoper



4. Volksvoedsel?

▪ Vandaag: exclusiever ↔ tot 2e helft 19 eeuw: volksvoedsel

▪ Grote aantallen: relatief lage prijs

De oesterverkoopster, 1786, Rijksmuseum Amsterdam



Charles Dickens, The 
Pickwick Papers (1836)

• “Not a very nice neighbourhood this, 
sir” said Sam, with a touch of the hat, 
which always preceded his entering into 
conversation with his master.

• “It is not indeed, Sam,” replied Mr. 
Pickwick, surveying the crowded and 
filthy street through which they were 
passing.

• “It’s a very remarkable circumstance, 
sir,” said Sam, “that poverty and 
oysters always seems to go 
together.”



4. Volksvoedsel?

▪ Vandaag: exclusiever ↔ tot 2e helft 19 eeuw: volksvoedsel

▪ Grote aantallen: relatief lage prijs

▪ Adel, welstellende handelaars en 

burgerij: duurdere soorten, exquise 

bereidingen en grotere 

hoeveelheden

▪ Midden 19e eeuw: oester 

slachtoffer van eigen succes –

overbevissing en uitgeputte 

voorraad → exclusiever

Le déjeuner d'huîtres Jean-François de Troy, 1735



5. Rauw? Of met sap van limoenen?

▪ Vandaag: vaak rauwe oesters

▪ Vroeger: vaak in verwerkte vorm (pasteien, vleesvullingen)

Le Viandier de Taillevent – kookboek chef-
kok Frans koninklijk hof (ca.1375 – 1390):

Ragout van oesters:

Kook ze, spoel ze grondig, en bak ze in olie. Neem 
geroosterd brood, erwtenpuree of wat van het water 
waarin de oesters gekookt werden (of anderszins gekookt 
water), en wijn, en zeef dit alles. Neem cassia, gember, 
kruidnagel, paradijskorrels en saffraan, gedoopt in azijn. 
Voeg ajuin gebakken in olie toe, en kook alles samen, tot 
het gerecht goed ingedikt is.



5. Rauw? Of met sap van limoenen?

▪ 1612: ‘Koock-boeck’ Anthonius Magirus

▪ Eerste Nederlandstalige gedrukte kookboek

▪ Oesters op ‘veelderhande manieren’ (ook gekookt, gestoofd, gefrituurd):

vele ende ick onder andere, etese liever rouw 
opengedaen, ende schoongemaeckt, gelijc dat 
behoort, met sout, peper, ende sap van limoenen, 
oft in plaetse, oragnen.

Magirus, Anthonius, 'Koock-boeck, ofte Familieren keuken-
boeck, Antwerpen, 1663 (1ste druk Leuven, 1612)



6. Kans op bederf

▪ Kans op ziekte of bederf niet gering

▪ Lang transport en primitieve bewaartechnieken

▪ 1779: Franse ordonnantie – max. 5 dagen

Ansichtkaart met een man die 
een goede en een slechte 

oester eet, circa 1905, Centrum 
Agrarische Geschiedenis (CAG)

▪ Zeeuwse oester – 6 dagen



EEN PAREL ONDER DE OESTERS

Deel 2

Historiek van de legendarische ‘Ostendaise’



I

DE BEGINDAGEN

1765-1794



De begindagen (1765-1794)

Situatie:

▪ Grote afname in Oostenrijkse Nederlanden (1763-1765: 

7.249.000 oesters/jaar)

▪ Vanuit Frankrijk, Engeland en Zeeland: problemen met 

transport

Reactie:

▪ 1765: allereerste Belgische oesterpark

▪ Jan en Pieter De Loose stichten ‘Clays & Cie’

Hoofdstuk I 



Ferrariskaart met de oesterputten van ‘Clays & Cie’ in Oostende (1771-1778).



Ferrariskaart met de oesterputten van ‘Clays & Cie’ in Oostende (1771-1778).



De begindagen (1765-1794)

▪ Jan en Pieter De Loose stichten ‘Clays & Cie’

▪ Uitgebaat door Constantijn Clays, oude zeekapitein

▪ Bestuurders ON: onderneming goedgezind

▪ Monopolie voor 15 jaar – geen tolrechten 

op import en export – invoerverbod 

consumptieklare buitenlandse oesters 

(1767) 

Hoofdstuk I 

In dit reglement van de stad Gent uit 1766 werd 
bijvoorbeeld beslist om de tol op een ton oesters van 4 
naar 2 gulden te verlagen.



De begindagen (1765-1794)

▪ Jan en Pieter De Loose stichten ‘Clays & Cie’

▪ Uitgebaat door Constantijn Clays, oude zeekapitein

▪ Monopolie voor 15 jaar – geen tolrechten op import en 

export – invoerverbod consumptieklare buitenlandse oesters 

(1767) 

▪ Snel en efficiënt transportsysteem: Ventschuiten (3 dagen 

ipv. dubbele) => concurrentie uit Zeeland de baas

Hoofdstuk I 



Kaart Oostenrijkse Nederlanden, 1792, Cornelis van Baarsel, Rijksmuseum

METZ

BRABANT

LUXEMBURG



De begindagen (1765-1794)

▪ 1765: allereerste Belgische oesterpark

▪ Jan en Pieter De Loose stichten ‘Clays & Cie’

▪ Uitgebaat door Constantijn Clays, oude zeekapitein

▪ Monopolie voor 15 jaar – geen tolrechten op import en 

export – invoerverbod (1767) 

▪ Ventschuiten (3 dagen ipv. dubbele) => concurrentie uit 

Zeeland de baas

▪ 1780: Oesterkweek aan iedereen opengesteld

Hoofdstuk I 



Oostende, 1791 – VLIZ fotogalerij
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Nieuwpoort, 1787 - VLIZ fotogalerij



OESTERKWEEK?



Kweek?!

▪ 1765-1914: Vlaamse oesterkweek = vetmesten

→ Jonge platte Engelse oester (Ostrea edulis) –

opgevist door Engelse vissers (oesterbedden nabij 

Whitstable, Burnham, Colchester)

→ Vetgemest in brakke water van onze kust

uit: Frederick Whymper (1877-80). The Sea: Its 
Stirring Story of Adventure, Peril, & Heroism. 

Volume 4.



Piscatorial Atlas, 1883
Verspreiding van de Ostrea Edulis

VLIZ fotogalerij

▪ 18e- 19e eeuw: nog 

grote oesterbanken 

aanwezig in zuidelijke 

Noordzee en Kanaal

▪ Grote vlek: 25.500 km²

▪ Vandaag: grotendeels 

verdwenen



Kweek?!

▪ 19e eeuw: zeilschepen type ‘smack’ - eind 19e eeuw: ook stoomschepen

▪ Voorzien van ‘bun’

▪ Oesterdreggen – bodem afgeschraapt

▪ Opgeviste schelpen: mager diertje

Oestervisserij in 
Whitstable, 1909

https://www.youtube.
com/watch?v=H8fETJ

QKXDo

https://www.youtube.com/watch?v=H8fETJQKXDo


Kweek?!

▪ Vervolgens: vanuit Engeland naar België

→ Volle potentieel na zuiverend verblijf in brak water 

Vlaamse kust

→ “Oesters eten is zoals de zee inslikken”: zoutgehalte –

plaatselijke plankton en mineralen

→ Brakke water van Vlaamse kust = sappige, vlezige 

blanke ‘Ostendaises’



VLIZ fotogalerij







▪ Dunne laag



▪ Vers water

▪ Oesterputten kuisen



▪ Normaal: 1 à 2 keer/week

▪ Zomer: 1 keer/dag

▪ Winter: speciale zorgen – ijs en sneeuw



Kweek?!

▪ 1765-1914: vetmesten

→ Jonge platte Engelse

oester (Ostrea edulis) 

(Whitstable, Burnham, 

Colchester)

→ Vetgemest in brak water 

Vlaamse kust

▪ Na WO I: kweek

→ Volledige levenscyclus 

in Belgische wateren



II
VAN MAGERE FRANS-HOLLANDSE
JAREN NAAR VETTE BELGISCHE

OESTERS

1794-1860



Van magere Frans-Hollandse jaren…

▪ 1794-1830: moeilijke jaren

Hoofdstuk II 

Oorlog

Bevoorrading uit 

Engeland in de 

problemen

Ondertussen: 

Zeeland komt weer 

opzetten

→ Voorrang aan 

eigen oesters

Napoleon

(1794-1815)

Willem I der Nederlanden

(1815-1830)
→

→

→



…naar vette Belgische oesters

▪ 1794-1830: moeilijke jaren

▪ 1830: Belgische onafhankelijkheid - stabiliteit

→ Lokale economie weer op gang

→ Cruciaal: aanleg spoorweg richting kust

1838: Brussel-Oostende

Hoofdstuk II 



…naar vette Belgische oesters

▪ 1830-1860: nieuwe afzetmogelijkheden doen aantal 

kwekerijen in Oostende gestaag toenemen

Hoofdstuk II 

http://www.vliz.be/v/images/b/b7/Grafiek.png


…naar vette Belgische oesters

▪ 1830-1860: aantal kwekerijen in Oostende neemt gestaag 

toe

→ Van puur industriële ondernemingen naar toeristische 

attracties

→ Reisgidsen promoten oesterparken

→ Oesterparken spelen erop in: restaurants

→ Etablissementen nabij de Oostendse Zeedijk

Hoofdstuk II 



La Flandre Maritime, 29 augustus

1855 – ‘Un jour à Ostende’

Beeld: Fotogalerij VLIZ/De Vent, G. (1991)

“Pavillon Musin”

“dé ideale plaats om te genieten van de frisse 
zeelucht en te dineren in een charmante en 
sfeervolle maritieme omgeving (…) voor zij 
die genieten van de vrijheid, de buitenlucht, 

oesters en kreeft.”



Bochart, Eug. (1859). Ostende à la main “Pavillon du Rhin”



Bochart, Eug. (1859). Ostende à la main “Pavillon du Rhin”

Het hotel-restaurant, dat midden 
in de duinen ligt, heeft een 
charmante uitstraling; men rust 
er graag uit, ver weg van de 
luidruchtige genoegens. (…) 
Het Pavillon heeft ook een 
oesterkwekerij (…) dat in alle 
seizoenen kreeft en oesters van 
superieure kwaliteit serveert.



Beeld: Fotogalerij VLIZ/De Vent, G. (1991)



Beeld: Fotogalerij VLIZ/Van Caillie (1985)

Beeld: Fotogalerij VLIZ/Archief Raoul Halewyck



III
DE ‘BELLE EPOQUE’ VAN DE 

‘OSTENDAISE’

1860-1914



De ‘belle époque’ van de ‘Ostendaise’

▪ Belle époque  hoogdagen van elitair kusttoerisme 

glorieperiode ‘Ostendaises’

▪ Oostende wordt ‘koningin der badsteden’

→ 1868: spoorweg Torhout-Oostende

Hoofdstuk III 



De ‘belle époque’ van de ‘Ostendaise’

▪ 1860-1914: 20tal oesterkwekerijen in Oostende

Hoofdstuk III 

http://www.vliz.be/v/images/b/b7/Grafiek.png


De ‘belle epoque’ van de ‘Ostendaise’

Hoofdstuk III 

Beeld: Fotogalerij VLIZ



De ‘belle époque’ van de ‘Ostendaise’

▪ 1860-1914: 20tal oesterkwekerijen in Oostende

▪ Ook in Nieuwpoort en Blankenberge

Hoofdstuk III 

1868 1863

→→



Nieuwpoort - Deswarte

Beelden: Walter Lelièvre - Stadsarchivaris Nieuwpoort



Blankenberge - Devriendt

Beelden: VLIZ Fotogalerij



De ‘belle époque’ van de ‘Ostendaise’

▪ Reputatie van de ‘Ostendaises’ groeit in heel Europa

→ o.a. door wereldtentoonstellingen

→ Jaarlijks miljoenen Ostendaises met exprestreinen 

naar o.a. Frankrijk, Rusland, Balkanstaten, Duitse en 

Oostenrijkse gebieden

Hoofdstuk III 

Beeld: Fotogalerij VLIZ







→ Natuurlijke voorraden Ostrea Edulis

slinken

→ Wel nog Portugese oesters voor 

‘gewoon volk’  (Crassostrea angulata)

→ nieuwe status van prijzige luxeproducten 

Rijksmuseum Amsterdam



→ Portugese oesters (Crassostrea

angulata)

→ Begin 20e eeuw ook in kleine 

hoeveelheden in Vlaamse parken

→ Inferieure kwaliteit - goedkoper

→ Groenige kleur - grillige vorm



De ‘belle époque’ van de ‘Ostendaise’

▪ Ondanks groot succes, ook enkele donkere wolken:

→ steeds stijgende vraag naar platte oester  natuurlijke 

voorraden van de Ostrea edulis 

→ Oesterkwekers: dure investeringen, concurrentie uit 

Zeeland en Frankrijk, …

→ 1906: Beschuldigingen van buiktyfus 

Hoofdstuk III 



De ‘belle époque’ van de ‘Ostendaise’

▪ Absoluut hoogtepunt net voor Eerste Wereldoorlog

→ 1912: 35 miljoen oesterexemplaren

→ 1912: 275 mensen tewerkgesteld

Hoofdstuk III 

Fotogalerij VLIZ



IV
INTERBELLUM:

BEGIN VAN HET EINDE VAN DE 
‘OSTENDAISE’

1918-1940



Oesterkwekerij Stichert-Stracké (VLIZ Fotogalerij)

▪ Materiële schade door oorlog

Interbellum: het begin van het einde

Hoofdstuk IV 



▪ Materiële schade door oorlog

Interbellum: het begin van het einde

Oesterkwekerij Valcke-De Knuydt (VLIZ Fotogalerij)



▪ Materiële schade door oorlog

▪ Ontwrichting internationale handel

▪ Concurrentie Zeeland

▪ Natuurlijke voorraad O. edulis neemt af 

▪ 1922: massale oestersterfte Engeland door epidemie

→ Boeken toe voor vele kwekerijen (of focus op kreeften)

Interbellum: het begin van het einde



Interbellum: het begin van het einde

Hoofdstuk IV

Achilleshiel Belgische oesterkweek: afhankelijkheid 
buitenlandse import

Jaren 1930: Integrale kweek (vs. vetmesten) in 
Oostende en Nieuwpoort

▪ Raoul Halewyck – Spuikom Oostende

▪ 1934-1973

Nadruk op kreeften, oesters nevenproduct (of bolle)



VLIZ Fotogalerij/Archief Raoul Haelewyck



VAN VETMESTEN NAAR KWEKEN



VLIZ Fotogalerij – Archief Halewyck



Interbellum: het begin van het einde

Hoofdstuk IV 

VLIZ 
Fotogalerij

-
Archief

Halewyck



Interbellum: het begin van het einde

Hoofdstuk IV 

▪ Eind 1939: voorzichtig optimisme

▪ WO II: tijdelijk einde aan oesterkweek in Spuikom



V
DEFINITIEVE ONDERGANG

VAN DE ‘OSTENDAISE’

1945-1973



Definitieve ondergang van de ‘Ostendaise’

Hoofdstuk V 

▪ Gevolg Tweede Wereldoorlog:

→ Vernielingen

→ Spuikom: kapotte sluizen en afsluitdijk

→ Pas in 1956 nieuwe pogingen tot integrale oesterkweek

▪ Kweek op stokken

VLIZ Fotogalerij – Archief Halewyck



Definitieve ondergang van de ‘Ostendaise’

Hoofdstuk V 

VLIZ Fotogalerij
-

Archief
Halewyck



Definitieve ondergang van de ‘Ostendaise’

Hoofdstuk V 

VLIZ Fotogalerij
-

Archief
Halewyck



Definitieve ondergang van de ‘Ostendaise’

Hoofdstuk V 

VLIZ Fotogalerij
-

Archief
Halewyck



Definitieve ondergang van de ‘Ostendaise’

Hoofdstuk V 

VLIZ Fotogalerij
-

Archief
Halewyck



Definitieve ondergang van de ‘Ostendaise’

Hoofdstuk V 

VLIZ Fotogalerij
-

Archief
Halewyck



Definitieve ondergang van de ‘Ostendaise’

Hoofdstuk V 

▪ Veel ongunstige factoren:

→ Slechte bodemgesteldheid Spuikom

→ Parasieten

→ Toenemende vervuiling zeewater

→ Weersomstandigheden



Definitieve ondergang van de ‘Ostendaise’

Hoofdstuk V 

VLIZ Fotogalerij
-

Archief
Halewyck



Definitieve ondergang van de ‘Ostendaise’

Hoofdstuk V 

▪ 1973: einde van de oesterkweek door Halewyck

Definitief einde van de ‘Ostendaise’-kweek in Vlaanderen

▪ Vandaag? Niet langer kweek van de platte oester



MEER WETEN?



Artikel De Grote Rede

www.vliz.be/wiki/Historiek_van_de
_Belgische_oesterkweek

Website Publicatie 
‘Oesterpassie’

www.vliz.be/nl/de-grote-rede

http://www.vliz.be/wiki/Historiek_van_de_Belgische_oesterkweek
http://www.vliz.be/nl/de-grote-rede

